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2 - 5 játékos 
8 éves kortól 
 
Tartozékok: 
- 50 Hanabi kártya 
- 4 szabálykártya 
- 8 kék token 
- 3 piros token 
Megjegyzés : Minden színből a következő számok fordulnak elő: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 
 
A játék célja: 
A Hanabi egy kooperatív játék, ahol a játékosok nem egymás ellen játszanak, hanem 
összefognak a közös célért. Ebben az esetben a játékosok szórakozott tűzijátékgyártók, akik 
összekeverik az elemeket. Már éppen kezdődne a show és kitörne a pánik, ezért együtt kell 
dolgozniuk, hogy megállítsák a katasztrófát. 5 tűzijátékot kell összerakniuk: egy pirosat, egy 
fehéret, egy kéket, egy sárgát és egy zöldet, növekvő sorrendben (1-5-ig). 
 
Előkészületek 
Helyezz 8 kék tokent a doboztetőre és 3 pirosat a doboztető mellé. Keverd, össze az 50 
kártyát tedd egy pakliba lefordítva, majd ossz minden játékosnak: 
2-3 játékos esetén 5-5 lapot 
4-5 játékos eseté 4-4 lapot. 
Fontos : A játékosok nem nézhetik meg a sajátlapjaikat. Úgy kell kézbe venniük, hogy csak a 
játékostársai lássák azokat. 
 
A játék 
A legszínesebb ruhában lévő játékos kezd, majd az órajárásának megfelelően követik 
egymást. Amikor egy játékosra kerül a sor, három akció közül kell csakis egyet választania. 
Megjegyzés: a többi játékos ilyenkor nem befolyásolhatja őt. 
 
A lehetséges akciók: 
1/ adni egy darab információt 
2/ eldobni egy kártyát 
3/ kijátszani egy kártyát 
 
. 
1. Adni egy darab információt 
Ahhoz, hogy ezt megtehesse, el kell vennie egy kék tokent a doboztetőről és letenni a pirosak 
mellé. Ezután mondhat egy információt valamelyik csapattársának a társa kezében lévő 
kártyákról. 
Fontos : A játékosnak egyértelműen rá kell mutatnia a kártyákra, melyekről az információt 
adja. 
Két fajta információt lehet adni: 

a) valamelyik színről (csak egy színről) 
Példa: „Ez a kártyád piros.” vagy „Ezek a kártyáid zöldek.” vagy „Ez és ez a kártyád 
fekete.” 



b) valamelyik számról (de csak egy számról) 
Példa:”Ez a kártyád egy 5-ös.” vagy „Ezek a kártyáid 5-ek.” 

Fontos: teljes információt kell adni. Vagyis, ha egy játékosnak van 2 zöld kártyája, akkor az 
informátor nem mutathat csak egyre. 
 
Megjegyzés: Ez az akció nem hajtható végre, ha nincs kék token adoboz tetején. Ekkor más 
akciót kell választani. 
 
 
2. Egy kártya eldobása 
Lehetővé teszi, hogy egy kék tokent visszategyünk a doboztetőre. A játékos eldob egy kártyát 
a kezéből és leteszi a dobott kártyák paklira képpel felfelé. Ezután húz egy kártyát anélkül, 
hogy megnézné. 
 
Megjegyzés : ha az összes kék token a doboz tetején van, akkor ez az akció nem hajtható 
végre. Másikat kell választani. 
 
 
3. Egy kártya kijátszása 
A játékos leteszi egy kártyáját. Két lehetősége van: 
Ez a kártya vagy megkezd, vagy kiegészít egy tűzijátékot. Ekkor hozzátesszük ahhoz a 
tűzijátékhoz.  
Ha nem jól választott kártyát a játékos, mert nem illett a tűzijátékba, akkor egy piros tokent 
teszünk a doboz tetőre, és a kártyát a dobott paklira dobja. 
Ezután húz egy új kártyát, amit nem néz meg.  
 
 
Hogyan építjük fel a tűzijátékokat: 
Minden színből csak egy tűzijátékot lehet építeni, 1-5 lerakva egymásra a lapokat. (minden 
érték csak egyszer szerepelhet egy tűzijátékban, vagyis nem lehet benne pl. két 3-as) 
 
Egy teljes tűzijátékért járó bónusz: 
Amikor egy játékos befejez egy tűzijátékot (lerakta az 5-öst), akkor egy kék tokent visszatesz 
a doboztetőre. Ha az összes kék token ott van már, akkor ez a bónusz elveszlik. 
 
 
A játék vége 
Háromféleképpen érhet véget a Hanabi: 

1. a játékot elveszítjük, ha a 3. piros token is a doboztetőre kerül. 
2. elsöprő győzelmet aratunk, ha mind az öt tűzijáték elkészül, mielőtt elfogynak a 

kártyák. Ekkor a játékosok 25 pontot kapnak (ez a max.) 
3. Ha egy játékos felhúzza az utolsó kártyát a pakliból. Minden játékosnak van még egy 

köre (beleértve, azt is, aki felhúzta az utolsó lapot). ha ennek a körnek vége, akkor a 
játékosok összeszámolják a pontjaikat.  

 
  



Pontozás: 
Mind az 5 tűzijáték legfelső lapját összeadjuk (pl. 3+4+4+5+2=18 pont) és ez alapján a 
játékosok megkapják az értékelésüket: 
5 - - szörnyű, kifütyüli a tömeg... 
6-10 közepes, szórványos taps. 
11-15 tiszteletreméltó, de nem sokáig fognak emlékezni rá... 
16-20 kiváló, a tömegnek tetszik. 
21 - 24 fantasztikus, sokáig fognak emlékezni rá! 
25 legendás, mindenkinek csillog aszemeaz elragdtatástól 
 
Néhány tipp a játékhoz: 

A kapott információk alapján a játékos átrendezheti a kezét, tetszése szerint 

A dobott paklit bármikor át lehet nézni. 

Ha olyan kártyát dob el, amiről nincs információja, akkor azt kockáztatja, hogy egy 
tűzijátékot nem lehet befejezni. Néha rákényszerülhet erre.  

Egyértelműen azonosítsd be azt a tűzijátékot, amit már nem tudsz befejezni. Ilyen színű 
kártya eldobásáért vissza tudsz tenni kék tokeneket. 
 
Kommunikáció a Hanabi-ban 
Csak az információ átadása lehet a kommunikáció. De megállapodhattok külön szabályokban 
is. Pl. „Még mindig nem tudok semmit erről a lapról!” 
 
Haladó változat: 
A játék nem ér véget az utolsó lap felhúzása után, hanem a játékosok tovább játszanak a 
kézben tartott lapokkal, amíg nem veszítenek vagy győznek. 
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